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Abstract 
The dissertation "Trends of the development of freedom of information in the 

judiciary of Georgia" deals with the problem of access to information guaranteed by Article 

18 of the Constitution of Georgia in the organization of the management of the judicial 

system. The analysis of the existing approaches and practices reveals that the solution to this 

problem is related to ensuring the openness and publicity of judicial activities, which is a 

guarantor of the effectiveness and accessibility of the judiciary, as well as the respect and trust 

of the public. 

The purpose of the research is a complex study of the constitutional right to 

information publicity in the process of organizing the judiciary and developing proposals to 

improve the availability of information. 

Dissertation work presents a view of what the court's approaches are in terms of 

freedom of information, the role of the court in communication with the public, the attitude 

and connection between the media and the court. How effective are the reforms and measures 

carried out in the courts and how can the policy in the courts in the direction of information 

freedom become more effective. 

In the work, the issues of freedom and access to information in the process of 

electronic justice are studied, the principles of remote justice are systematized. Organization 

of delivery of electronic services, technical support of the court, digital technologies, global 

communication systems "E-government" - the main function and purpose of electronic 

governance. The possible contradictions caused by the introduction of new technologies are 

studied, as well as its need in modern reality. The indicators of the effectiveness of remote 

justice are determined: optimization of new technologies (introduction of technologies, 

provision of legal basis); Creating an appropriate structural-functional environment for 

society, which determines the integrity of the remote justice system, as well as integrating the 

lawyers' association, the prosecutor's office and the main segment into the automated 

document circulation, which are daily recipients of court services. In the thesis, the 

international and local legal framework, studies, reports and practices related to the issues of 

freedom of information were also studied, which reflect the mood of the population in the 

process of exercising these functions by the court. 

The thesis analyzes the modern world reality regarding electronic governance and 

more specifically electronic justice, its needs and challenges, measures to be implemented or 

legislative changes. 

It is important to protect confidentiality and information security issues in the e-

governance part, along with the digitization of the judicial system. 

In order to create an efficient, European-level judicial system adapted to the country's 

democratic principles, it is necessary for the courts to change their approaches and refresh 

their practices, to be initiators of various innovations and reforms that the system requires, to 

participate in the refinement of normative acts that require changes, so that the system To 

adapt to modern reality, not to lag behind the stages of world development, to introduce 

digital justice, to reflect relevant changes in various normative acts at the legislative level, 

which will ultimately contribute to the optimization of public attitudes and effective 

functioning of the court. 

Proper functioning of courts, provision of electronic services, openness and public 

trust in it significantly determine the quality of democracy in the country. Accordingly, the 

public's great interest in the court and the availability of the court system, the significance of 

the expected results achieved by the introduction of modern approaches and principles, 

determines the relevance of the research topic - "Trends of the development of freedom of 

information in the Georgian judiciary". 

Scientific sources, normative documents, scientific literature, Georgian and foreign 

authors' opinions, studies and theories were analyzed within the framework of the dissertation 

in terms of existing approaches to informational freedom in the judicial system. Also, the 



4 

circumstances hindering the implementation and functioning of available justice, the factors 

that have a negative effect on the court's activity are analyzed. 

Judicial reforms were discussed, public mood in this direction, court users (citizens, 

lawyers, prosecutors, other public officials, private and non-governmental sector employees) 

were interviewed, and the situation regarding the main trends in providing access to public 

information in the general courts of Georgia was studied. 

Within the framework of the dissertation, a study was conducted "On the identification 

of the main trends in ensuring the availability of public information in the general courts of 

Georgia", within which the need for freedom of information, the scope of legitimate 

restrictions on its receipt and issuance, and in this regard the availability of judicial 

information, challenges, existing shortcomings and the importance of the principles that It 

should increase the public's trust in the judicial system of Georgia, which in turn serves the 

effectiveness of public administration. 

The results of the conducted research indicate that there are challenges that prevent 

trust in the courts. 

 At the end of the thesis, the author's views on the improvement of trust in the courts 

are presented, relevant conclusions and recommendations of both an organizational and legal 

nature, which will help the judicial system in strengthening trust, accessibility, openness and 

its role, even in the case of sharing, in the courts, information Effective steps will be taken to 

promote freedom, to establish/implement electronic justice, which will ultimately ensure the 

increase of public trust in the court and the establishment and operation of a strong, change-

resistant, more effective judicial system in terms of organizational management. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა  

საქართველოს თანამედროვე სასამართლო სისტემა ეფუძნება მთელ რიგ 

კონსტიტუციურ და სამართლებრივ პრინციპებს, რომელთა შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია საჯაროობას, ღიაობას და გამჭვირვალობას. 

როგორც სახელმწიფო ძალაუფლების მექანიზმის ელემენტი, სასამართლო  ხელი-

სუფლება მოწოდებულია იყოს არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენელი, 

არამედ მისი საჭიროებები და ინტერესები იყოს აგრეთვე საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი. საჯაროობა არის სახელმწიფო ხელისუფლების ნებისმიერი 

ინსტიტუტის იმანენტური თვისება. თუმცა, მართლმსაჯულების სფეროში ამ თვისებას 

აქვს გარკვეული კონსტიტუციური სპეციფიკა, მას სჭირდება თეორიული გააზრება და 

დანერგვა კანონმდებლობასა და სამართალდამცავ პრაქტიკაში. სადისერტაციო 

ნაშრომი ეხება საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლით გარანტირებული 

ინფორმაციული ხელმისაწვდომობის პრობლემას სასამართლო სისტემის მართვის 

ორგანიზებაში. 

საჯარო ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწ-
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ვდომობა დემოკრატიის ერთ-ერთი არსებითი ატრიბუტია. ამასთან ის კანონის 

უზენაესობაცაა. წვდომის უფლების მეშვეობით საჯარო ორგანოების საქმიანობის 

შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მოქალაქეებს შეუძლიათ განახორციელონ 

საჯარო კონტროლი ასეთი ორგანოების საქმიანობაზე.  

სასამართლო სისტემის საინფორმაციო ღიაობა ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პირობაა და მისი განხორციელება სამართლიანობის, 

მიუკერძოებლობის საფუძველზე და კანონის შესაბამისად ხორციელდება. თუმცა 

უნდა ითქვას, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს  სასამართლო სისტემა ჯერ 

კიდევ არ არის იდეალური და გარკვეული ხარვეზები არსებობს.  ინფორმაციის 

უფლება და მისი ხელმისაწვდომობა ასახული და აღიარებულია სხვადასხვა 

საერთაშორისო და ადგილობრივი აქტებით როგორიცაა მაგალითდ, ინფორმაციის 

თავისუფლების აქტი, ინფორმაციის თავისუფლების 59 (I) რეზოლუცია, სამოქალაქო 

და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენცია, საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი.  

სასამართლო რეფორმის კონცეფციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია  

სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა, საჯაროობა. არსებული გამოკითხვების 

მიხედვით, სასამართლო სისტემა საზოგადოების დაბალი ნდობით სარგებლობს 

(53% არ ენდობა., წყარო: არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველოს“ დაკვეთით 2019 წლის 20 თებერვლიდან 5 მარტის 

პერიოდში „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ მიერ ჩატარებული კვლევა). 

ეს გარკვეულწილად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მექანიზმების ნაკლოვანე-

ბაზეც მიუთითებს. აქედან გამომდინარე თემა აქტუალურ პრობლემას ეხება.  

საკვლევი პრობლემა 

სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციის სფეროში, ინფორმაციის ხელ-

მისაწვდომობის, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების კონსტიტუციური  

უზრუნველყოფის არსებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი მექანიზმები  

ნაკლებად ეფექტურია და ამ სფეროში უფლებათა რეალიზაციისათვის გარანტიათა 

სისტემის დახვეწას საჭიროებს. 
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ეს პრობლემა განსაზღვრავს კვლევის მიზანსა და ამოცანებს. 

სადისერტაციო კვლევის მიზანია  

ინფორმაციის საჯაროობის კონსტიტუციური უფლების კომპლექსური 

შესწავლა სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების პროცესში და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად  წინადადებების შემუშავება. 

ამოცანები: 

1) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კონსტიტუციური უფლების განვითა-

რების ტენდენციების გამოვლენა სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების სფე-

როში; 

2) ამ უფლების განხორციელების მექანიზმების შესწავლა; 

3) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების 

იდენტიფიცირება მართლმსაჯულების განხორციელების უზრუნველყოფის 

პროცესში; 

4) ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარანტიების სისტემის ანალიზი სასა-

მართლო ხელისუფლების ორგანიზაციის სფეროში; 

5) სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციის სფეროში მოქალაქეთა 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის  პრაქტიკის შესწავლა; 

6) სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების სფეროში ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის კონსტიტუციური უფლების განხორციელების სამართლებრივი 

რეგულირებისა და ორგანიზაციული მექანიზმების გაუმჯობესების წინადადებების 

შემუშავება. 

კვლევის ობიექტია  

კონსტიტუციით გარანტირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრო-

ცესში წარმოშობილი საზოგადოებრივი ურთიერთობები და სასამართლო 

საქმიანობის საჯაროობა. 

კვლევის საგანია  

საქართველოს სასამართლოს ორგანიზაციის სფეროში ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სამართლებრივი აქტები, სასამართლო 

სისტემის გამჭვირვალობისა და საჯაროობის რეალიზაციის  პრაქტიკა.  



7 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს: 

ზოგადი სამეცნიერო მეთოდები - ანალიზი და სინთეზი, ინდუქცია და დედუქ-

ცია, ანალოგია;  კონკრეტულ-თეორიული - განზოგადების მეთოდი, შედარების 

მეთოდი, ისტორიული მეთოდი, სისტემის ანალიზის მეთოდი; ემპირიული - 

დაკვირვებისა და აღწერის მეთოდები, აგრეთვე ფორმალური სამართლებრივი და 

სპეციფიკური ელექტრონული მართვის მეთოდები. 

ანალიტიკურმა მეთოდმა შესაძლებელი გახადა მართლმსაჯულების 

საჯაროობის კონსტიტუციური პრინციპის ცნების, არსის და შინაარსის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლების იდენტიფიცირება, საჯაროობისა და 

კონფიდენციალურობის პრინციპების კონსტიტუციური და სამართლებრივი 

ურთიერთკავშირის ანალიზი მართლმსაჯულების განხორციელებისას, სასამარ-

თლო ხელისუფლების სოციალური კონტროლისა და სასამართლოსადმი საზო-

გადოების ნდობის აუცილებლობის დასაბუთება, სასამართლო ხელისუფლების 

კონსტიტუციური პრინციპების სისტემაში მართლმსაჯულების საჯაროობის ადგილისა 

და სასამართლო დაცვის კონსტიტუციური უფლების განხორციელების გარანტიების 

დადგენა. [1] ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების დახმარებით გამოკვლეული და 

შეჯამებულია სასამართლო პრაქტიკის მასალები. შედარების მეთოდმა ხელი 

შეუწყო საკანონმდებლო აქტებისა და სასამართლოს საჯაროობის საერთაშორისო 

პრაქტიკის შედარებას,  რამაც შესაძლებელი გახადა მოქმედი საკანონმდებლო 

რეგულირების მთელი რიგი ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების გამოვლენა. 

კვლევის ემპირიული საფუძველია სასამართლო პრაქტიკა, სასამართლო 

ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია საქართველოსა და 

სხვა ქვეყნების  სასამართლოების ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან,  მედია 

მასალები, ანალიტიკური მასალები, სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები, 

სოციოლოგიური კვლევების შედეგები სადისერტაციო თემის პრობლემატიკასთან 

დაკავშირებით. 

კვლევის სამეცნიერო სიახლე  

სასამართლო ხელისუფლებაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მოდელი, 

რომელიც შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან: 
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• სასამართლოს, მედიასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის 

ტრიადული ფორმა; 

• სტრუქტურული ერთეული სასამართლოს პიარ (PR) სამსახური; 

• ელექტრონულ სივრცეში მოსამართლეთა და ჟურნალისტთა პრაქტიკის 

კოდექსი; 

• სტატისტიკის მოდული; 

• საერთო სასამართლოებში სტატისტიკის წარმოების ერთიანი 

სტანდარტი (უწყებრივი სტანდარტი); 

• საჯარო დაწესებულებებთან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

მოდული. 

წინამდებარე ნამუშევარი არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, როგორც 

კონსტიტუციური უფლების ერთ-ერთი პირველი კომპლექსური თეორიული და 

პრაქტიკული კვლევა  სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების პროცესში.  

სადისერტაციო კვლევის დროს შემუშავებული წინადადებები და რეკომენდაციები 

წარმოადგენს კანონმდებლობითა და კანონქვემდებარე აქტებით დადგენილი 

სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციის  სისტემის დახვეწას ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის სფეროში. 

- შემუშავდა სამეცნიერო იდეა მართლმსაჯულების განხორციელებისას 

საჯაროობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების ურთიერთმიმართების 

შესახებ, რაც ამდიდრებს სასამართლო ხელისუფლების საჯაროობის მეცნიერულ 

კონცეფციას, როგორც მის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს; 

- შემოთავაზებული ღონისძიებები მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების საჯა-

როობის შეზღუდვას მორალური ნიშნით, დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად, სამარ-

თალწარმოების მხარეთა კონფიდენციალურობის დასაცავად, მართლმსაჯულების 

ინტერესებიდან გამომდინარე და სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციური 

ფუნქციების განსახორციელებლად; 

- დასტურდება სასამართლოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმი-

საწვდომობის უზრუნველყოფის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ბუნება, შემოთავაზებულია 
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ზომები სასამართლოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უფლების განხორციელების მეთოდებისა და ფორმების ოპტიმიზაციის მიზნით; 

– სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოდის ავტორისეული განმარტებები„ 

მართლმსაჯულების საჯაროობა“, „სასამართლო ხელისუფლების სოციალური 

კონტროლი“, „საზოგადოებრივი ნდობა სასამართლოსადმი“, „სასამართლოების 

საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა“. 

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა  

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლების ორგანი-

ზაციის სფეროში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კონსტიტუციური უფლების 

კომპლექსურ, დარგთაშორის კვლევას. 

კვლევის თეორიული მნიშვნელობა საბუთდება შემდეგი დებულებებით: 

- გამოვლინილია ინფორმაციის თავისუფლების კონსტიტუციური პრინციპების 

სისტემაში სასამართლოს საქმიანობის საჯაროობის გარანტიების  განსაზღვრის 

თეორიული პრობლემები; 

- შესწავლილია სასამართლოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმის 

შინაარსი, შემოთავაზებულია მისი გაუმჯობესების გზები; 

- თანამედროვე საქართველოში სასამართლოს საჯაროობის კონსტიტუციური 

პრინციპის განხორციელების შინაარსისა და მექანიზმებისადმი მიდგომა 

მოდერნიზებულია უცხო ქვეყნების გამოცდილების და ჩვენი ქვეყნის განვითარების 

ისტორიული ეტაპების გათვალისწინებით. მიღებული დასკვნები და წინადადებები 

ავსებს და ავითარებს კონსტიტუციური სამართლის და ინფორმაციული სამართლის 

ნორმებს, აგრეთვე პერსონალურ მონაცემთა მართვის სისტემას და შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას შესაბამის სამეცნიერო კვლევებში. კვლევის შედეგები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას კონსტიტუციური სამართლის საგანმანათლებლო და 

მეთოდური სახელმძღვანელოების მომზადებაში, ინფორმაციული სამართლის, 

ელექტრონული მმართველობის და მასთან დაკავშირებული სპეციალური 

კურსებისა თუ დისციპლინების მომზადებაში.  
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კვლევის შედეგების აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ, დაცული იქნა 

სამი კოლოქვიუმი, ასევე დისერტაციის ძირითადი დებულებები, წარდგენილი იყო 

XVI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება 

– 2022“ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 28.10.2022) და აისახა სამ 

პუბლიკაციაში. 

დისერტაციის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე 

ნაბეჭდ 121 გვერდს და შედგება შესავლის, ხუთი თავის,  ცხრა ქვეთავის, დასკვნის, 

რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან, რასაც თან 

ერთვის ცხრილი და დიაგრამები. 

სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსი გადმოცემულია შემდეგი სახით:  

შესავალი. 

ლიტერატურის მიმოხილვა.  

თავი 1. „სასამართლო ხელისუფლება და ინფორმაციის თავისუფლების 

ძირითადი პრინციპები“. 

1.1. ინფორმაციის თავისუფლების თეორიულ-სამართლებრივი საფუძვლები და 

გარანტიები. 

1.2. სასამართლოსა და მედიის ურთიერთკავშირის მეთოდური საფუძვლები 

ღიაობისა და ტრანსპარანტულობის უზრუნველსაყოფად. 

1.3. საზოგადოებრივი აზრის ფენომენი სასამართლო სისტემის შესახებ, როგორც 

ინფორმაციული პოლიტიკის რეალიზაციის შედეგი. 

თავი 2. „სასამართლოების შესახებ ინფორმაციის ხელმისწვდომობის 

უზრუნველყოფის ძირითადი ტენდენციები საქართველოში“. 

2.1. სასამართლოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

პრაქტიკული ასპექტები. 

2.2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა სასამართლოში და ამ 

მიმართულებით განხორციელებული მიდგომის შედეგები. 

თავი 3. „ელექტრონული მართლმსაჯულება და ინფორმაციის თავისუფლება“. 
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3.1. ელექტრონული მართლმსაჯულება ინფორმაციული საზოგადოების 

პარადიგმაში.  

3.2. ელექტრონული მართლმსაჯულება, როგორც მოქალაქეებსა და 

სახელმწიფო ორგანოებსა შორის დოკუმენტბრუნვის საშუალება და მისი 

გამოყენება პანდემიის პირობებში. 

3.3. ელექტრონული მართლმსაჯულების საერთაშორისო გამოცდილება და 

საქართველო. 

3.4. ინფორმაციული უსაფრთხოება სასამართლო სისტემაში. 

თავი 4. „ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის მეთოდებისა და 

მექანიზმების გაუმჯობესების გზები სასამართლო სისტემაში“. 

თავი 5. „საქართველოს სასამართლოებში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისწვდომობის უზრუნველყოფის ძირითადი ტენდენციები“.  

დასკვნა. 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში „სასამართლო ხელისუფლება და 

ინფორმაციის თავისუფლების ძირითადი პრინციპები“ განხილულია ინფორმაციის 

თავისუფლების თეორიულ-სამართლებრივი საფუძვლები და გარანტიები როგორც 

საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დონეზე. სახელმწიფოს გამჭვირვალობა 

როგორც ეფექტიანი დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი, მისი ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ელემენტით ინფორმაციის თავისუფლებით. როდესაც 

საზოგადოება ინფორმირებულია სახელმწიფო საქმიანობის შესახებ, 

ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის ნდობა მაღალია. ინფორმაციის 

თავისუფლებაზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია მოვიხსენიოთ სასამართლოსა და 

მედიის ურთიერთკავშირი, როგორც ღიაობისა და ტრანსპარანტულობის 

უზრუნველმყოფი მექანიზმი, რომელიც ასევე სადისერტაციო ნაშრომის პირველ 

თავშია გადმოცემული. ნაშრომში ასევე მიმოხილულია საზოგადოებრივი აზრის 

ფენომენი სასამართლო სისტემის შესახებ, როგორც ინფორმაციული პოლიტიკის 

რეალიზაციის შედეგი. პირველ თავშივეა საუბარი იმ ქმედითი ნაბიჯების შესახებ, 



12 

რომელიც უნდა გადაიდგას მართლმსაჯულების საზოგადოებასთან 

ინტეგრირებისთვის.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი „სასამართლოების შესახებ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ძირითადი ტენდენციები საქართველოში“ 

ეხება სასამართლოების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის ძირითად ტენდენციებს, პრაქტიკულ ასპექტებსა და პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას სასამართლოში. საერთო სასამართლოების სისტემა 

დაექვემდებარა რეფორმას, რადგან სასამართლო ხელისუფლების წინაშე მრავალი 

გამოწვევა აღმოჩნდა. სასამართლო ხელისუფლება, არის დემოკრატიული 

სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი და მისი გამართული ფუნქციონირება 

წინაპირობაა სახელმწიფოს სწორი მიმართულებით განვითარების, ასევე ახალი 

გამოწვევების იდენტიფიცირებისა და წარმოქმნილი თუ არსებული პრობლემების 

აღმოფხვრის. მოცემულ თავში განხილულია სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი 

სასამართლო გადაწყვეტილებათა საჯაროობის კუთხით. მართლმსაჯულებაზე 

ხელმისაწვდომობა ერთგვარად უნდა აერთიანებდეს ორ მთავარ ღირებულებას, 

როგორიცაა კანონის წინაშე თანასწორობა და სამართლის უზენაესობა. 

სასამართლო აქტების ხელმისაწვდომობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებისთვის. სასამართლოს მიერ მიღებული 

აქტები მართლმსაჯულების ხარისხის შეფასების უპირველესი ინდიკატორია. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ჭრილში განხილულია ის საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტები, რომლებიც არეგულირებს სასამართლო 

გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს. 

ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვის ფარგლებს, რა უნდა იქნეს 

გათვალისწინებული სასამართლო გადაწყვეტილების გაცემისას  და როგორ უნდა 

იქნეს დაცული ბალანსი პერსონალურ მონაცემებსა და საჯარო ინტერესს შორის. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში „ელექტრონული მართლმსაჯულება და 

ინფორმაციის თავისუფლება“ განხილულია ელექტრონული მართლმსაჯულების 

მნიშვნელობა ინფორმაციული საზოგადოების რეალობაში, მის შესახებ 

საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო, ასევე, ელექტრონული 
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მართლმსაჯულების როგორც მოქალაქეებს და სახელმწიფო ორგანოებს შორის 

დოკუმენტბრუნვის საშუალება და მისი გამოყენების პრაქტიკა პამდემიის პირობებში 

და ელექტრონული მართლმსაჯულების განვითარების პირობებში ინფორმაციული 

უსაფრთხოების საკითხები სასამართლო სისტემაში. ნაშრომის მოცემულ თავში 

გაანალიზებულია თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე უდიდესი ტექნოლოგიური 

განვითარების პროცესი, რომელიც უკავშირდება თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვასა და მის აქტიურ გამოყენებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

„ელექტრონული მმართველობის“ და მისი შემადგენელი ნაწილის „ელექტრონული 

მართლმსაჯულების“ მნიშვნელობას სწრაფ, ეფექტურ, ღია და სამართლიან 

მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების წვდომის ნაწილში. აღწერილია საერთო 

სასამართლოებში არსებული ელექტრონული რესურსები, პანდემიის პერიოდში 

სასამართლოების მიერ ელექტრონულად მართული პროცესები. ელექტრონული 

მართლმსაჯულების საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, 

მიმოხილულია სხვადასხვა ქვეყნის კერძოდ, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, 

ესტონეთის, სინგაპურისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების მაგალითი და 

მიღწევები, ასევე, საქართველოს გამოცდილება და გამოწვევები.  მოცემულ თავში 

საუბარია ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზეც სასამართლო სისტემაში, 

რამდენად მზადაა სასამართლო სისტემა უზრუნველყოს მისი ელექტრონული 

რესურსები გარეშე არასასურველი ბუნებრივი თუ ადამიანური ჩარევებისაგან.   

სადისერტაციო ნაშრომის მეოთხე თავში „ინფორმაციის თავისუფლების 

უზრუნველყოფის მეთოდებისა და მექანიზმების გაუმჯობესების გზები სასამართლო 

სისტემაში“ განხილულია ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის 

მეთოდებისა და მექანიზმების გაუმჯობესების გზები სასამართლო სისტემაში, სადაც 

საუბარია სასამართლო რეფორმებზე, რეფორმების შედეგებსა და არსებულ 

გამოწვევებზე. საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებებსა და რეკომენდაციებზე, 

რომელთა შესრულება განაპირობებს სამართლებრივი ჩარჩოებისა და 

მართლმსაჯულების ინსტიტუტების გაძლიერებას კორუფციასთან ბრძოლის, 

ინვესტიციების მოზიდვის, უთანასწორობის აღმოფხვრის, უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისა და რესურსებზე წვდომის გაფართოების კუთხით. გამოიკვეთა 

https://gba.ge/photos/N4%20%E1%83%A7%E1%83%93%E1%83%90.jpeg
https://gba.ge/photos/N4%20%E1%83%A7%E1%83%93%E1%83%90.jpeg
https://gba.ge/photos/N4%20%E1%83%A7%E1%83%93%E1%83%90.jpeg
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად ეფექტიანი 

ინსტრუმენტების არსებობის საჭიროება, რათა მოხდეს იმ ძირითადი ელემენტების 

იდენტიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს მართლმსაჯულების მექანიზმის 

მუშაობაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეხუთე თავში მითითებულია სადისერტაციო ნაშრომის 

ფარგლებში ჩატარებული „საქართველოს საერთო სასამართლოებში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ძირითადი ტენდენციების 

შესახებ კვლევის“ შედეგების ანალიზი და ძირითადი მიგნებები, რომელთა 

საფუძველზეც გამოტანილია დასკვნები და მიღებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.  

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში, ჩატარებულ იქნა კვლევა. კვლევის მიზანს 

წარმოადგენდა ნაშრომით გათვალისწინებული ძირითადი საკითხის პრაქტიკულ 

ასპექტებში გარკვევა. კვლევის მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, 

შემუშავდა საერთო სასამართლოებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

ხარისხის შეფასების კითხვარი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნა 14 დახურული 

კითხვა, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს საერთო სასამართლოებში 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ძირითადი 

ტენდენციების გამოვლენას. კითხვარის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული 

იქნა მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) 2016 წლის 7 

დეკემბრის „სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზომვის 

კვლევისათვის ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში“ სახელმძღვანელო პრინციპები, 

რომელიც მოიცავს კითხვათა შეზღუდულ რაოდენობას, რაც მომხმარებლებს 

აძლევს პასუხის სწრაფად გაცემის შესაძლებლობას. კვლევაში მონაწილეობდნენ 

სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები, როგორც საჯარო სექტორში 

დასაქმებული პირები, სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლები: 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროდან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან, სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურიდან და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან, ასევე 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები კერძოდ, ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან, სოციალური სამართლიანობის 
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ცენტრიდან, უფლებები საქართველოდან. აღნიშნული კვლევის მიზნებიდან 

გამომდინარე საინტერესო სეგმენტს წარმოადგენენ ასევე სასამართლოს 

მომხმარებლები მოქალაქეები და ადვოკატები, რომლებიც ასევე იქნენ 

გამოკითხულნი მოცემულ კითხვარში. კითხვარის ფარგლებში, შერჩეულ იქნა 

კითხვები, რომელთა მიხედვითაც განისაზღვრა გამოკითხულთა: 

• სქესი 

• ასაკი 

• დასაქმების სფერო 

• საერთო სასამართლოებისათვის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 

მიმართვის შემთხვევები  

• მიღებული ინფორმაციის სრულყოფილების ხარისხი 

• ვადები 

• საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევები 

• საერთო სასამართლოებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან 

დაკავშირებით მიღებული უარის გასაჩივრები შემთხვევები 

• გასაჩივრების შედეგები 

• საერთო სასამართლოებში არსებული გამოწვევები ინფორმაციული 

თავისუფლების კუთხით 

•  საერთო სასამართლოების შეფასება ინფორმაციული თავისუფლებისა და 

ღიაობის ჭრილში 

ცხრილი №1. კვლევის ფარგლებში გამოყენებული მეთოდოლოგიური 

მახასიათებლები 
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ცხრილი №1, წარმოადგენს კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ მეთოდო-

ლოგიას, რომელიც  სადისერტაციო ნაშრომშია განხილული. 

კვლევაში საერთო ჯამში მონაწილეობდა 1000 ადამიანი, საიდანაც დასამუ-

შავებლად შეირჩნენ მხოლოდ ის რესპოდენტები, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ 

სასამართლოებიდან ინფორმაციის გამოთხოვასთან. 

კვლევის დროს დაცულ იქნა მონაწილე პირთა კონფიდენციალურობა, რის 

შესახებაც განემარტათ კვლევაში მონაწილეებს. 

კვლევა შეეხება დროის ერთ მონაკვეთში - 2022 წლის 01 მაისიდან 2022 წლის 

01 ივნისის ჩათვლით პერიოდში, 1 (ერთი) თვის განმავლობაში საერთო 

სასამართლოებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხის შესწავლას.   

კვლევაში ძირითადად გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთოდო-

ლოგია, დახურული კითხვების მეთოდი. 

რესპოდენტებიდან, იდენტიფიცერებულ იქნა შესაბამისი პროცენტული 

მაჩვენებლები ყოველ ზემოაღნიშნულ კითხვასთან მიმართებაში.  

გამოკითხულთა 65% -ს წარმოადგენდა მდედრობითი სქესი, ხოლო 35%-ს 

მამრობითი. ასაკის მიხედვით პროცენტული მაჩვენებლები გადანაწილდა 

შემდეგნაირად - 67.5 %  31-დან 60 წლამდე, 32.5% კი 18-დან 30 წლამდე მაჩვენებ-

ლით განისაზღვრა. მონაცემთა დამუშავება სქესისა და ასაკის მიხედვით არ 

განხორციელებულა, ვინაიდან მოცემული კვლევის ფარგლებში პრიორიტეტს 

წარმოადგენდა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით მიმართვის შედეგის 

დააგნარიშება. რაც შეეხება დასაქმების სფეროს, რესპოდენტთა ძირითადი - 47.5% 
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წარმოადგენს საჯარო სექტორში დასაქმებულს, 37.5% - კერძო სექტორში 

დასაქმებულს, ხოლო 15% - არცერთ ხსენებულ მიმართულებაში დასაქმებულ პირს 

არ განეკუთვნება. 

 

 

 

დიაგრამა №1. რესპოდენტთა დასაქმების სფერო. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

გამოკითხულთა - 82.5%  - წარმოადგენს ისეთ რესპოდენტებს, რომლებსაც 

საერთო სასამართლოებისთვის მიუმართავთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით, 

ხოლო დანარჩენ - 17.5% არ მიუმართავს. აქედან გამომდინარე,  რეალური 

სურათის მომცემი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე სწორედ - 82.5% -ის მიერ 

გამოთქმული პოზიცია წარმოადგენს.  

 

 



18 

დიაგრამა №2. რესპოდენტთა მიერ საერთო სასამართლოებისთვის საჯარო ინფორმაციის 

მოთხოვნით მიმართვის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

მიღებული ინფორმაციის სრულყოფილების ხარისხთან დაკავშირებით 

გამოკითხულთა პოზიციები შემდეგნაირად გადანაწილდა  

 

 

დიაგრამა №3. მოწოდებული ინფორმაციის სრულყოფილების ხარისხის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემისას, ინფორმაციის გაცემისა და ღიაობის 

პარალელურად მნიშვნელოვანია ინფორმაციის დროული გაცემა, კანონმდებ-

ლობით დადგენილი ვადების დაცვით. სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარეობდა, 

კითხვარის შემდგომი შეკითხვაც ვადებთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა 45.7 %- 

ის მიხედვით ინფორმაციის გაცემისას ვადა არ დარღვეულა, იშვიათ შემთხვევებში 

დაირღვა მხოლოდ - 22.9% -ის აზრით, ხოლო ინფორმაციის გაცემა ვადის 

დარღვევით მოხდა რესპოდენტთა - 31.4%-ის შემთხვევაში. აქვე ხაზი უნდა გაესვას 

იმ საკითხსაც, რომ წარმოდგენილი პროცენტული მაჩვენებლები წინა კითხვიდან 

გამომდინარეობს და მხოლოდ იმ რესპოდენტების მიერ გაცემული პასუხებს ასახავს, 

რომლებმაც კითხვაზე - „მიგიმართავთ თუ არა სასამართლოსთვის საჯარო 

ინფორმაციის მოთხოვნით?“ გასცეს პასუხი - „დიახ“. 
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დიაგრამა №4. ინფორმაციის გაცემისას ვადის დარღვევის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დარეგულირებულია 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნილი საჯარო 

ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ უნდა გაიცეს დაუყოვნებლივ ან 

არაუგვიანეს 10 დღისა, თუ  თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა 

მოითხოვს:  

ა) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული 

დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას;  

ბ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და 

დამუშავებას; 

გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან 

ან სხვა საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას. 

სწორედ ზემოხსენებულ შემთხვევებში, თუ საჯარო ინფორმაციის 

გაცემისათვის საჭიროა 10 დღიანი ვადა, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 

მოთხოვნისთანავე აცნობოს ამის შესახებ განმცხადებელს. გაუგზავნოს ე.წ. 

შუალედური პასუხი, სადაც დასაბუთებული იქნება ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 

გაცემის შეუძლებლობა და საჭიროება დამატებითი ვადის გამოყენების შესახებ.  
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დიაგრამა №5. „შუალედური“ პასუხის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

კვლევისას, ასევე საინტერესო იყო შედეგი იმასთან მიმართებით თუ 

გამოკითხულთაგან რამდენმა მიიღო უარი საერთო სასამართლოებიდან 

მოთხოვნილი ინფორმაციის მიღებაზე ან თუ ჰქონია მსგავს შემთხვევას ადგილი.  

 

 

დიაგრამა №6. მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა: 

• 44.4 % -ს უარი ინფორმაციის მიღებაზე არ მიუღია 

• 36.1%-ის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სასამართლოდან ასეთი უარის 

მიღების პრეცენდენტს 

• 19.4%-ის შემთხვევაში უარი იყო ნაწილობრივი.  

მიღებული უარის თქმის საფუძვლად 
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• 32.1% ასახელებს იმ ფაქტს, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია უწყების მიერ არ 

მუშავდება  

• 28.6 % უთითებს, რომ უარის თქმა დასაბუთებული იყო იმ გარემოებით, რომ 

საჯარო ინფორმაციის შესახებ მოთხოვნა იდენტიფირებადია (შეიცავს სხვა 

პირის შესახებ მონაცემებს) 

• 39.3%-მა უარის თქმის საფუძვლად მიუთითა - სხვა. 

საინტერესოა ტენდენცია განმცხადებლის მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 

მიღებული უარის შემდგომ, მისი გასაჩივრების შესაძლებლობასა და ამ 

შესაძლებლობის გამოყენებაზე. გამოკითხულთა საკმაოდ დაბალმა პროცენტმა 

აღნიშნა, რომ  უარი გაასაჩივრა - 16.2 %, ხოლო პროცენტული მაჩვენებელი მათი, 

ვინც არ გაასაჩივრა არის - 83.8 %.  

 

დიაგრამა №7. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევებში გასაჩივრების 

მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

რას უნდა ნიშნავდეს აღნიშნული, რა უნდა იყოს იმის განმაპირობებელი, რომ 

განმცხადებელს, რომელსაც მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მიმართ გააჩნია 

ინტერესი, მისი მიუღებლობის შემდეგ არ განაგრძოს ყველა ალტერნატიული გზისა 

და ხერხის გამოყენება რათა მოიპოვოს ის.  

კითხვარის შემდგომი შეკითხვა მიმართული არის სწორედ იმ 16.2 %-ის 

მიმართ, რომლებმაც მიმართეს გასაჩივრების გზას და მოგვაწოდეს ინფორმაცია 
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საჩივრის შედეგების შესახებ, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. 

 

 

დიაგრამა №8. გასაჩივრების შედეგის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

გამოკითხულთა 42.9 %-ის შემთხვევაში, საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობ-

რივ, რაც შეეხება უფრო ცალსახა და კონკრეტულ პასუხს დაკმაყოფილდა და არ 

დაკმაყოფილდა, აქ პროცენტული მაჩვენებლები თანაბრად გაიყო, რესპოდენტთა 

28.6%-ის შემთხვევაში საჩივარი დაკმაყოფილდა, ხოლო ასევე 28.6% -ის 

შემთხვევაში საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.  

საჩივრის ნაწილობრივი დაკმაყოფილება, უკვე მიუთითებს, საერთო სასამარ-

თლოების მხრიდან ინფორმაციის თავისუფლების მნიშვნელობის გაზიარებასა და ამ 

მხრივ არსებული შესაძლო ხარვეზების აღმოფხვრისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე. 

ინფორმაციული თავისუფლების ნაწილში, ასევე ხაზგასასმელია საჯარო 

დაწესებულების, მოცემულ შემთხვევაში კი საერთო სასამართლოების მიერ საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული ხელმისაწვდომობა, რომელიც გარკვეულწილად 

ვალდებულებასაც წარმოადგენს, ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების 

ნაწილში. რამდენად ხშირად იყენებს საზოგადოება საერთო სასამართლოების 

ვებგვერდს საჯარო ინფორმაციის მოძიების მიზნით. 
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დიაგრამა №9. საერთო სასამართლოების ვებ-გვერდების გამოყენების მაჩვენებელი საჯარო 

ინფორმაციის მიღების მიზნებიდან. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

გამოკითხულთა 56.4% არც თუ ისე ხშირად სარგებლობს საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონულად მოძიების მიზნით საერთო სასამართლოების ვებ-

გვერდით. 30.8% ხშირად იყენებს სასამართლოების ვებ-გვერდებს, ხოლო 12.8% 

საერთოდ არ იყენებს და ამჯობინებს საერთო სასამართლოებიდან საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვას  ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე.  

გამოკითხვის პარალელურად, მოძიებულ იქნა „ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ მომზადებული ანგარიში - „სასამართლო 

სისტემის გამჭვირვალობა საქართველოში“ შესახებ, სადაც მიმოხილულ 

საკითხებთან ერთად, საუბარია სასამართლოების ვებ გვერდებზე გამოვლენილ 

ხარვეზებზე, კერძოდ, კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა 27 სასამართლო, 

საიდანაც საკუთარი ვებგვერდის მისამართი მხოლოდ 4 სასამართლოს აღმოაჩნდა. 

დანარჩენი 23 კი ფუნქციონირებს court.ge-ის (საქართველოს სასამართლოების ვებ 

გვერდი) ბაზაზე. court.ge-ს ბაზაზე შექმნილი ვებგვერდების უმრავლესობას 

აღენიშნება ისეთი ხარვეზები, როგორიცაა ელექტრონულ რესურსზე განთავსებული 

არა ფუნქციონირებადი ბმულები, რომელთა ნაწილი საერთოდ არ იხსნება, ნაწილზე 

გადასვლისას კი ცარიელ გვერდზე ან თბილისის საქალაქო სასამართლოს საცდელ 

რეჟიმში მომუშავე ვებ გვერდის მთავარ გვერდზე ხდება გადამისამართება. 

ელექტრონული რესურსების შესაბამისი გრაფები არ არის ათვისებული, ხშირ 

შემთხვევაში მათზე განთავსებულია ძველი მონაცემები, ხოლო საჭირო 
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ინფორმაცია, მათ შორის საჯარო ინფორმაცია რიგ შემთხვევაში, დევს არათემატურ  

განყოფილებაში. მაგალითად, თითქმის ყველა ვებგვერდს აქვს ვაკანსიებისთვის 

განკუთვნილი გრაფა, თუმცა მათზე არც განახლებული ინფორმაცია დევს და არც 

ძველი ვაკანსიების არქივია ხელმისაწვდომი, შესაბამისი ინფორმაციის მოძიება 

საერთო ძიების ველიდან არის შესაძლებელი. სასამართლო ვებგვერდების 

მომხმარებელი იურისტები აღნიშნავენ, რომ არათემატური განთავსებისა და 

განახლების პრობლემის გამო, განსაკუთრებით ჭირს რაიონული სასამართლოების 

ვებ გვერდებზე ინფორმაციის მოპოვება. სასამართლოების ვებ გვერდების 

მნიშვნელოვან ხარვეზზე მეტყველებს საკანონმდებლო აქტების არაკონსოლიდი-

რებული ვერსიების განთავსება, რომლით სარგებლობამაც მომხმარებლის 

შეცდომაში შეყვანა შეიძლება გამოიწვიოს. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ 

პრაქტიკოსი იურისტები არ იყენებენ სასამართლოების ვებ გვერდებზე განთავსებულ 

სამართლებრივ აქტებს. საბოლოო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოების 

ელექტრონულ რესურსებს, ვებ-ადმინისტრირების კუთხით, აქვს ხარვეზები, 

რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას, რათა ვებ გვერდებმა სრულფასოვნად 

შეასრულოს ფუნქცია და მომხმარებელს მიაწოდოს განახლებული, 

შინაარსობრივად გამართული და საჭირო ინფორმაცია, რომლის განთავსების 

ადგილიც მარტივად ხელმისაწვდომი იქნება. [3] 

კითხვარის ბოლო ორი საკითხი შეეხება საჯარო ინფორმაციის კუთხით 

არსებული გამოწვევებისა და მათი შეფასების ნაწილს საერთო სასამართლოების 

ინფორმაციული თავისუფლებისა და ღიაობის ჭრილში, რომელიც გამოიყურება 

შემდეგნაირად 
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დიაგრამა №10. საერთო სასამართლოებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

კუთხით არსებული პრობლემის მაჩვენებელი. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

რესპოდენტთა 26.3% საერთო სასამართლოებში საჯარო ინფორმაციის 

კუთხით ყველაზე დიდ პრობლემად ასახელებს კანონით დადგენილი ვადების 

გადაცილებას ინფორმაციის გაცემისას, 23.7%-ს უჭირს პასუხის გაცემა და 

კონკრეტულ პრობლემაზე საუბარი, თანაბარი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს 

პასუხს - „არასრული და დაუსაბუთებელი უარი მოთხოვნაზე“ (21.1%) და პასუხს - 

„ასეთ პრობლემას არ წავწყვეტივარ“ (21.1%). 5.3%-ის აზრით, პრობლემას 

წარმოდგენს ის ფაქტი, რომ საერთო სასამართლოების უმეტესობაში არ არსებობს 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი, ხოლო გამოკითხულთა 

ყველაზე  დაბალი მაჩვენებელი - 2.6% საუბრობს იმ შემთხვევებზე როდესაც მათი 

მოთხოვნა სასამართლოს მხრიდან სრულად რეაგირების გარეშე დარჩა. 

საინტერესოა შეფასების ნაწილი სასამართლოების ინფორმაციული 

თავისუფლებისა და ღიაობის ჭრილში, რეალურად ეს არის საზოგადოების მხრიდან 

სისტემის მიმართ არსებული ნდობის ან/და პირიქით უნდობლობის გამომწევევი 

მიზეზი. კვლევის შედეგით დადგინდა, რომ საერთო სასამართლოების შეფასება 

ზემოაღნიშნულ ჭრილში არის შემდეგნაირი: 

გამოკითხულთა - 50%-ის მიერ არსებული მდგომარეობა ფასდება 

საშუალოდ, დადებითობის მაჩვენებელი გამოხატულია - 31.6%-ში, სისტემა 

უარყოფითად შეფასებულია გამოკითხულთა - 18.4%-მა, ხოლო - „მიჭირს პასუხის 

გაცემა“ ადგილი არ ჰქონია.  

მიდგომა არის ცალსახა, ინფორმაციული თავისუფლება და ღიაობა 

აღიარებულია არაერთი საერთაშორისო თუ შიდასახელმწიფოებრივი აქტით. 

საზოგადოებრივი ნდობის განმსაზღვრელი ფაქტორი ამ მიმართულებით საჯარო 

დაწესებულებას აკისრებს პასუხისმგებლობას. ინტერესი სასამართლო ხელისუფ-

ლებისა და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ დღევანდელ 

რეალობაში საკმაოდ დიდია. წლებთან ერთად იხვეწება საჯარო ინფორმაციის 

მოთხოვნისა და გაცემის მიმართ არსებული მიდგომები, პროგრესი შესამჩნევია, 

თუმცა კვლევიდან გამომდინარე იკვეთება რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს 
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გაუმჯობესებას და ამ მიმართულებით უფრო აქტიურ მუშაობას. მაგალითისათვის, 

საინტერესოა თუ რამდენად საჭირო და შედეგის მომცემია განმცხადებლებისათვის 

უწყებიდან ე.წ შუალედური პასუხის გაგზავნა ინფომაციის მიწოდების ვადების 

გახანგრძლივებიდან გამომდინარე, ან/და რამდენად ქმედითია საქართველოს 

ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში განსაზღვრული საჯარო ინფორმაციის 

გაცემისათვის დადგენილი ჩანაწერი, რომელიც ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 

გაცემაზე მიუთითებს, როდესაც რეალურად ინფორმაციის გაცემა ხდება 10 დღემდე 

ვადაში. ხომ არ არის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების 

შეთავაზებაზე დაფიქრება. ასევე, საინტერესოა უწყების პრაქტიკა ან/და პოზიცია 

(დასაბუთება) მოთხოვნილი ინფორმაციის მიღებაზე უარის თქმისას უარის მიზეზების 

განმარტებასთან დაკავშირებით და აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოკითხულთა 

83.8%-ის „უმოქმედობა“ და „უმოქმედობის“ მიზეზი, რომლებმაც მიღებული უარის 

მიუხედავად არ მოახდინეს აღნიშნული უარის გასაჩივრება. ასევე, ვებ-გვერდების 

ნაკლებად გამოყენების ტენდენცია, რომელიც გამოკითხვის შედეგებიდან იქნა 

იდენტიფიცირებული, საინტერესოა მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ უფრო ღრმა 

კვლევის ჩატარება, ვინაიდან, უწყების შესახებ ინფორმაციის მომცემი პირველ რიგში 

უნდა იყოს მისი ელექტრონული წყაროები, მოცემულ შემთხვევაში ვებ გვერდი, 

რომელიც სრულყოფილად უნდა იძლეოდეს საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნი 

პირისათვის მისთვის საჭირო პირველადი ინფორმაციის მიწოდების საშუალებას. 

გამოკითხულთა პროცენტული მაჩვენებლიდან გამომდინარე, სახეზეა ვებ-

გვერდების ნაკლებად გამოყენების ტენდენცია, რომელიც შესაძლოა 

გამომდინარეობდეს მისი არაქმედითობით, ინფორმაციის არასრული განთავსებით 

და სხვა, რაც უნდა იქნეს გამოსწორებული. 

ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების უფლება, თანამედროვე საზოგადო-

ების მონაპოვარია, როგორც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი და შესაბამისად, 

საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლება დემოკრატიული სახელ-

მწიფოს არსებობის მნიშვნელოვანი ნიშანია. სახელმწიფო დაწესებულებებში 

არსებული დოკუმენტების გაცნობის უფლება ერთ-ერთია საქართველოს კონსტიტუ-

ციის შესაბამისი თავით დაცულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს 
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შორის. სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემისას პერსონალური მონაცემების 

დაცვის საკითხებს არეგულირებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 

წლის 12 სექტემბრის N1/250 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „საერთო 

სასამართლოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემისა და 

გამოქვეყნების წესი“.[43] აღნიშნული წესი განსაზღვრავს საერთო სასამართლოების 

მიერ, სასამართლო გადაწყვეტილების ასლის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლებს, 

თუმცა, მისი მიღების პერიოდიდან დღემდე შეცვლილია მიდგომები და ინტერესი 

სასამართლო აქტების მიმართ ინფორმაციული ღიაობის კუთხით, შესაძლოა 

აღნიშნული წესიც საჭიროებდეს პრაქტიკულ გადახედვასა და გადახალისებას. 

საერთო სასამართლოები, უნდა ამოვიდნენ ინფორმაციული თავისუფლების 

პრინციპიდან და საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნისათვის მოახდინონ 

განმცხადებლის ინტერესის დაკმაყოფილება დადგენილი სტანდარტებისა და 

რათქმაუნდა საკანონმდებლო შეზღუდვების გათვალისწინებით. 

დასკვნა 
საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში ინფორმაციასთან 

ხელმისაწვდომობის უფლება არის ფიზიკური და იურიდიული პირების 

შესაძლებლობა მიიღონ და გამოიყენონ ინფორმაცია ამ ორგანოების საქმიანობის 

შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ეს უფლება სუბიექტურ კატეგორიათა 

წრეს განეკუთვნება, რომელიც გულისხმობს სუბიექტის უნარს  განახორციელოს 

საკუთარი მოქმედებები საჭირო ინფორმაციის მოსაძიებლად, მოითხოვოს სხვა 

პირების მიერ გარკვეული ქმედებების შესრულება ისე, რომ არ დაირღვეს 

პერსონალურ მონაცემთა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა.  

მართალია ინფორმაციის თავისუფლების უფლება დამოუკიდებელია, მაგრამ   

ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობის მექანიზმები ორგანიზაციულ-მართვითი 

ხასიათის ღონიძიებებს მოითხოვს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 

მუხლის შინაარსიდან მომდინარეობს. ამ მუხლით განსაზღვრულია სამართლიანი 

ადმინისტრაციული წარმოების, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 

ინფორმაციის თვითგამორკვევისა და  ხელისუფლების მიერ მიყენებული ზიანის 

ანაზრაურების უფლებათა კომპლექსი. ამ კომპლექსში ინფორმაციის ხელმისაწ-
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ვდომობის არსებული მოდელი საქართველოს სასამართლო სისტემაში  „გამოყე-

ნების“ ელემენტს უკავშირდება და, შესაბამისად, გარანტირებულ ორგანიზაციულ 

უზრუნველყოფას საჭიროებს, რათა დაკმაყოფილდეს მომხმარებლის საჭიროებები 

და ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინფორმაციის თავისუფლებისა და 

ხელმისაწვდომობის უფლების მხოლოდ აღიარებას აზრი არ აქვს.  

სასამართლო ხელისუფლებაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

მექანიზმები არ არის სრულყოფილი, ორგანიზაციული და სამართლებრივი 

გარანტიები ფრაგმენტული ხასიათისაა და მართვის ერთიან სისტემას ვერ ქმნის,  

კერძოდ: 

• სპიკერ მოსამართლის ფუნქცია არის სასამართლო გადაწყვეტილებების 

შესახებ განმარტებების გაკეთება; 

• სასამართლოს პრესმდივანი თანამდებობრივად  ექვემდებარება 

მენეჯერს და მისი ფუნქციაა იქონიოს ურთიერთობები პრესასთან 

სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

• ელექტრონულ სივრცეში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  დაკავში-

რებულია ვებ-გვერდის ფუნქციონირებასთან, რომლის უზრუნველყოფა 

სასამართლოში დასაქმებული რამდენიმე სპეციალისტის ფუნქციას 

წარმოადგენს. თუმცა, ამ თანამდებობაზე დასაქმებული პირები 

რეალობაში სასამართლო სხდომათა დარბაზებში ჟურნალისტთა 

განთავსების ორგანიზებით არიან დაკავებულნი; 

• საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში  კონსულტან-

ტის უფლებამოსილებანი არ არის ნათლად განსაზღვრული.  

ჩამოთვლილი თანამდებობის პირების უფლებათა შესწავლით დადგინდა, 

რომ  არ არის კოორდინაცია მათ შორის, ზოგჯერ ფუნქციები ერთმანეთს კვეთს. 

ამასთან,  მოქალაქეებისა და მედიის გარდა  სასამართლო გადაწყვეტილებებთან 

ხელმისაწვდომობა ხელისუფლების სხვა შტოებისთვის ტექნიკური თვალსაზრისით 

გარანტირებული არ არის.  ამიტომ, საბოლოო ანგარიშით უნდა ითქვას, რომ 

ინფორმაციის თავისუფლად მიღებისა და ხელმისაწვდომობის კონსტიტუციური 

უფლების რეალიზება საქართველოს სასამართლო სისტემაში  არაეფექტურია. 
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 ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად დისერტაციაში შესწავლილია 

საერთაშორისო გამოცდილება, ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები და 

შემუშავებულია საქართველოს სინამდვილესთან ადაპტირებული მოდელი, 

რომლის დანერგვის ეფექტურობის შესაძლებლობები გამოვლენილია თვისობრივი 

და რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით.  

  საქართველოს სასამართლო სისტემაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

ჩვენს მიერ შემუშავებული  ორგანიზაცილ-მართვითი  მოდელი გულისხმობს: 

• სასამართლოს, მედიასა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის 

ტრიადულ ფორმას. ანუ, სასამართლოს, მედიასა და საზოგადოებას 

შორის კომუნიკაციის ორგანიზების სამმხრივ ურთიერთობის ფორმას. 

ვგულისხმობთ, მედიასთან ურთიერთობის დროს, სასამართლო 

გადაწყვეტილებებში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას და მედიასა 

და საზოგადოებასთან ამ კუთხით ინტერაქტიულობის უზრუნველყოფას; 

• სპეციალური სტრუქტრული ერთეულის - სასამართლოს პიარ (PR) 

სამსახურის შექმნას, სასამართლო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

საკუთარი სტრატეგიით. ამ  სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებს 

წარმოადგენს: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მექანიზმები,  ინფორ-

მაციის ხელმისაწვდომობის მდგომარეობის მონიტორინგი, კავშირისა 

და უკუკავშირის უზრუნველყოფის ფუნქციები,  სპიკერ 

მოსამართლესთან პიარ (PR) სამსახურის ურთიერთობისა და 

ინფორმაციის გაცემაზე კოორდინაციის დეტალები და სხვა;  

• პიარ (PR) სამსახურის  ხელმძღვანელი - პრესმდივნის   უშუალოდ 

სასამართლოს თავმჯდომარისადმი დაქვემდებარებას;  

• ელექტრონულ სივრცეში მოსამართლეთა და ჟურნალისტთა პრაქტიკის 

კოდექსის შემუშავებას. ეს კოდექსი კავშირისა და უკუკავშირის 

უზრუნველყოფის  ეთიკური ქცევების ერთობლიობაა, რომელიც  

სფეროს წარმომადგენელთა ურთიერთობის საფუძველია  

ინფორმაციის თავისუფლების დემოკრატიული მართვის განვითარების 

პროცესში;  
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• სტატისტიკის მოდულის ტექნიკური დავალების პროექტს. ასეთი 

მოდული საჭიროა სასამართლო ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში 

დამუშავებისა და გაცემისათვის; 

• საერთო სასამართლოების სტატისტიკის წარმოების ერთიან სტან-

დარტს, რომელიც წარმოადგენს   საერთო სასამართლოებში სტატისტი-

კური ინფორმაციის ხარისხის მართვის უწყებრივ მოთხოვნებს; 

• საჯარო დაწესებულებებთან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მო-

დულს, რომელიც საერთო სასამართლოების საქმისწარმოების ელექ-

ტრონულ პროგრამაში პროგრამით  მოსარგებლე საჯარო ინსტიტუცი-

ების ინტეგრირების შესაძლებლობას იძლევა. 

ამრიგად, ჩვენს მიერ შემუშავებული მოდელი წარმოადგენს სასამართლო 

სისტემაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების   ორგანიზაციული მართვის 

გარანტს და პირად თუ ოჯახურ ცხოვრებაში პრესის ჩარევის საზღვრების  

ინტერპრეტაციების პროფილაქტიკის საშუალებას.  

რეკომენდაციები 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზაციის მოდელის 

დანერგვა დაკავშირებულია შემდეგი სახის რეკომენდაციებთან: 

• საერთო სასამართლოებში შეიქმნას სასამართლოს პიარ (PR) 

სამსახური ცალკე სტრატეგიითა და სპიკერ მოსამართლესთან 

კოორდინაციის მოდელით; 

• კომუნიკაციების კომისიამ დაამტკიცოს ელექტრონულ სივრცეში 

მოსამართლეთა და ჟურნალისტთა პრაქტიკის კოდექსი; 

• საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს 

სტატისტიკის მოდულის შემუშავება სპეციალური ელექტრონული 

პროგრამისათვის; 

• საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღოს გადაწყვეტილება 

საერთო სასამართლოებში სტატისტიკის წარმოების ერთიანი სტან-

დარტის დამტკიცების შესახებ (უწყებრივი სტანდარტი); 

• საქართველოს მთავრობის აქტით დამტკიცდეს საჯარო დაწესებუ-
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ლებებთან სასამართლო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მოდული. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ დაცულ იქნა სამი 

კოლოქვიუმი:  

I კოლოქვიუმი - ინფორმაციის თავისუფლება და სასამართლო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

II კოლოქვიუმი - ინფორმაციის თავისუფლება, როგორც სასამართლო სისტემის 

გამჭვირვალობა 

III კოლოქვიუმი - ელექტრონული მართლმსაჯულება და ინფორმაციის 

თავისუფლება 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

1. ჯიბლაძე მარიამ - „ელექტრონული მართლმსაჯულების საერთაშორისო 

გამოცდილება და საქართველო“, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2022“, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.: 72-86, 

თბილისი 2022. 

2. ჯიბლაძე მარიამ - „ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო 

გარანტიები“, სამეცნიერო ჟურნალი - „განათლება 1(36)“, გვ.: 156-159, თბილისი 

2022. 

3. ჯიბლაძე მარიამ - „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და სასამართლო 

სისტემის გამოწვევები“, „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ 

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონოგრაფიების სერიიდან, 

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ.: 332-337, თბილისი 2022. 

 

კონფერენციები:  

1. ჯიბლაძე მარიამ - „ელექტრონული მართლმსაჯულება ინფორმაციული 

საზოგადოების პარადიგმაში“, მე-16 ყოველწლიური საერთაშორისო 
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სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2022“, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი (28.10.2022); 

2. ჯიბლაძე მარიამ - საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების 

ინსტიტუტის თემატური სემინარი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 2022. 

 

 
 


